ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN „ZZVZ“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Poskytovatel telekomunikačních služeb pro
statutární město Hradec Králové – mobilní
telefonie“
Z2017-021841

Název veřejné zakázky:
Číslo veřejné zakázky ve VVZ:
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Se sídlem:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
00268810
MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
Bc. Ivan Hušek
+420 495 707 250, ivan.husek@mmhk.cz

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Kontaktní osoba:

Intenko, s.r.o.
Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
01920987
Mgr. Michal Veselý, vesely@intenko.cz
+ 420 725 583 989

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na služby.

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

Název CPV
Telekomunikační služby
Telefonní služby a přenos dat
Mobilní telefonní služby

CPV
64200000-8
64210000-1
64212000-5

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) činí: 13.224.000,- Kč bez DPH.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je vzhledem k nabídkové ceně nejvýše přípustná. Nabídková
cena předmětu VZ musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Nabídka s vyšší nabídkovou cenou VZ bude vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení.
6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby spočívající v poskytnutí mobilních hovorových a
nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a
zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. ZZVZ. Předmět plnění
veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem
průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody (dále také jen „smlouva“, nebo „dohoda“).
Zadavatel veřejné zakázky je centrálním zadavatelem ve smyslu § 9 ZZVZ. Centrální zadavatel
provádí centralizované zadávání pro jednotlivé zadavatele způsobem dle § 9 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Bližší specifikace veřejné zakázky:
Předmětem plnění předmětné části veřejné zakázky je poskytování mobilních hovorových a
nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a
zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Místo plnění veřejné zakázky: jsou lokality jednotlivých zadavatelů dle specifikace Přílohy č. 2 této
zadávací dokumentace – Technická specifikace plnění veřejné zakázky, resp. území České republiky
a území mezinárodních roamingových partnerů účastníka.
Doba plnění: po dobu určitou, na dobu 48 měsíců od sjednaného termínu zahájení služeb:
Předpokládaný termín zahájení plnění (zahájení poskytování služeb): 01.01.2018.
Pokud v důsledku podaných námitek, správních řízení před orgánem dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek či soudních řízení nebude moci být nejméně 15 dnů před shora stanoveným
termínem uzavřena rámcová dohoda s vybraným účastníkem (nenabude účinnosti), posouvají se
termíny zahájení služeb uvedených výše a veškeré další termíny o tolik dnů, kolik uplyne od data
předpokládaného termínu zahájení plnění do data, kdy bude moci zadavatel s vybraným účastníkem
rámcovou dohodu uzavřít.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen touto zadávací dokumentací a vzorem smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Každý účastník ve své nabídce podrobně definuje nabízený „benefitní program“, který je schopen
poskytnout v rámci plnění veřejné zakázky. Jedná se o plnění, které není obligatorní součástí
předmětu plnění této veřejné zakázky a záleží na rozhodnutí každého účastníka v jakém rozsahu
benefitní program nabídne a poskytne. Základní vymezení benefitního programu, na kterém však
zadavatel trvá a který bude součástí nabídky, je definováno v technické specifikaci veřejné zakázky,
která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
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7. UVEŘEJNĚNÍ A POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove
8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

datum: 11.09.2017

Hodina: 11:00

Elektronická adresa pro podání nabídek:
https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v tomto článku
zadávací dokumentace.
Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí této zadávací dokumentace a bude automaticky použit
při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.
V souladu s ust. § 107 ZZVZ se nabídky podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje dle tohoto článku zadávací dokumentace.
Podání elektronických nabídek:
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel),
Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Nabídkovou cenu za celý předmět plnění dle čl. 12 této
zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení uvede rovněž do nabídkového formuláře, který
bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit
součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení
2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
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www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník
zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či
scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou
oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno, opatřeny elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich
připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání
veškerých příloh!).
9. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZZVZ, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Technické podmínky veřejné zakázky jsou vymezeny technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2
této zadávací dokumentace.
Jsou-li v technické specifikaci veřejné zakázky uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky
(obchodní názvy), patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu dle § 89 odst. 5 ZZVZ, zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen. Pokud technické
specifikace veřejné zakázky odkazují na normy nebo technické dokumenty dle ust. § 90 odst. 1 nebo
2 ZZVZ zadavatel i v těchto případech umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen.
10. OBCHODNÍ
PODMÍNKY,
VČETNĚ
PLATEBNÍCH
PODMÍNEK,
PŘÍPADNĚ
TÉŽ
OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Závazné obchodní podmínky včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za
nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny v závazném vzoru rámcové dohody, který
tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Dodavatel do vzoru smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Dodavatel není oprávněn
znění vzoru smlouvy nebo jeho jednotlivé smluvní podmínky měnit.
Návrh smlouvy, který dodavatel předloží ve své nabídce, bude podepsán osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná
moc v prosté kopii. U společné nabídky více osob bude návrh smlouvy podepsán všemi osobami
oprávněnými jednat za všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami,
prostá kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele.

4

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
12. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v tomto článku zadávací
dokumentace. Nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena na základě ocenění celého předmětu
plnění veřejné zakázky a doplněna do vzoru smlouvy.
Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu
se zadávacími podmínkami.
Další požadavky pro stanovení ceny veřejné zakázky:










Nabídková cena bude uvedena v CZK,
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník)
a nabídková cena včetně DPH,
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky,
Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.
Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou (zaokrouhlenou nahoru na celé koruny) na
základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Účastník je povinen
ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky, stejně tak
zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu služby pod jinou, než k tomu určenou položku
oceněného výkazu výměr bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Zadavatel připouští ocenění položky výkazu výměr hodnotou 0,00 Kč.
Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.
Ceny (položkové ceny) musí být v tabulce uvedeny maximálně na dvě desetinná místa.
Jakékoliv zásahy účastníků do zadavatelem předloženého výkazu výměr jsou nepřípustné.
(Účastník není oprávněn v návrhu rozpočtu vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou
zadavatelem určena pro vyplnění. Účastník je povinen řídit se při vyplňování rozpočtu pokyny
zadavatele - není dovoleno měnit text zadaných položek nebo je doplňovat či vypouštět, měnit
formát a strukturu výkazu výměr).

13. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
13.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je
uveden ve vzoru smlouvy.
13.2 Požadavek dle ust. § 104 odst. 2 ZZVZ
Zadavatel bude od vybraného dodavatele (který je právnickou osobou) požadovat, aby jako podmínku
před uzavřením smlouvy předložil:
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a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
14. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
14.1

Obecná ustanovení

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci dle ZZVZ a níže uvedených požadavků zadavatele.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou
bodu 14.2.2 písm. a) zadávací dokumentace) prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit ve své nabídce doklady prokazující profesní
způsobilost dle bodu 14.2.2 písm. a) zadávací dokumentace jinou osobou, doklady prokazující
chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, doklady o splnění základní způsobilosti dle bodu
14.2.1 zadávací dokumentace jinou osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost dle bodu
14.2.2. písm. a) zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně. Zbylou kvalifikaci musí prokázat
dodavatelé společně.
Dodavatelé jsou v případě společné účasti v zadávacím řízení povinni zadavateli předložit současně
s doklady prokazujícími kvalifikaci dvoustranný písemný závazek, že nesou společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Další požadavky na prokázání kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele,
mělo by takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a mělo by být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc.
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Forma prokázání kvalifikace
Dokumenty, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, mohou být předloženy v prosté kopii, a to v jazyce
stanoveném v Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavatel může předložení dokladů nahradit
čestným prohlášením. Předloží-li dodavatel doklad v jiném jazyce, musí být opatřen prostým
překladem do požadovaného jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce se předkládají bez překladu.
Dodavatel je oprávněn nahradit doklad k prokázání kvalifikace odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu
a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel
předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad
se předkládá s prostým překladem do českého jazyka. V případě, že byla kvalifikace získána
v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána. Pokud
se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 14.2.1. a profesní způsobilost dle čl. 14.2.2. písm. a)
zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
14.2

Vymezení kvalifikace

14.2.1 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:
Způsobilým je dodavatel, který:
a)

b)
c)
d)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li
dodavatelem právnická osoba, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tento
předpoklad splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Je-li dodavatelem
pobočka závodu české právnické osoby, tento předpoklad vedle uvedených osob splňuje i
vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, tento
předpoklad splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
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e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:






výpisu (-ů) z evidence Rejstříku trestů k prokázání způsobilosti dle čl. 14.2.1. písm. a)
zadávací dokumentace;
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemného čestného
prohlášení k prokázání způsobilosti dle čl. 14.2.1. písm. b) zadávací dokumentace;
písemného čestného prohlášení k prokázání způsobilosti dle čl. 14.2.1. písm. c) zadávací
dokumentace;
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání způsobilosti dle čl.
14.2.1. písm. d) zadávací dokumentace;
výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán k prokázání způsobilosti dle čl. 14.2.1. písm. e)
zadávací dokumentace.

Dodavatel je oprávněn využít vzor písemného čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 zadávací
dokumentace.
14.2.2 Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:


výpisu z obchodního rejstříku1 nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;

14.2.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:
14.2.3.1.

Seznam významných služeb

Dodavatel předloží ve formě prohlášení seznam významných služeb řádně poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením objednatele, jejich rozsahu
(ceny) a doby poskytnutí. Dodavatel je oprávněn využít vzor prohlášení, který je uveden v příloze č. 5
zadávací dokumentace.
Dodavatel splňuje tuto část kvalifikace, pokud výše uvedenou formou doloží, že řádně realizoval
alespoň 3 obdobné, samostatné služby (pro tři různé objednatele), ve finančním rozsahu min. 2,5
mil. Kč bez DPH za dobu trvání 12 měsíců za jednu poskytovanou službu, jejichž předmětem bylo
poskytování mobilních hovorových a nehovorových služeb.
15.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Pokud dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku k prokázání základní způsobilosti dle čl.
14.2.1. písm. e) zadávací dokumentace, nemusí předkládat opakovaně k tomuto kritériu kvalifikace.
1
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost bude stanovena na základě níže uvedeného kritéria hodnocení:
Název kritéria hodnocení:
Nabídková cena (za celý předmět plnění) v
Kč bez DPH

Váha kritéria v %
100

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
V rámci hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za
celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové
ceny, nejnižší nabídková cena je pro zadavatele nejvýhodnější.
16.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje od účastníků předložit jistotu.
17.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

17.1. Nabídka bude předložena v českém jazyce, nebo slovenském jazyce.
17.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
17.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
17.4. Zadavatel preferuje rozčlenění nabídky na následující kapitoly dokumentů v rámci nabídky
(zadavatele uvádí, že následující pořadí kapitol není jakkoliv závazné):
A. Obsah nabídky.
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
B. Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor rámcové dohody – smlouvy. Účastník pouze doplní
požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či
za účastníka učiní součástí nabídky pro veřejnou zakázku jako návrh smlouvy. Smlouva
musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.
C. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Viz. bod 14 této zadávací dokumentace.
D. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
Viz. např. bod 13 této zadávací dokumentace a další.
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18. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.
19. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 6 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.
20. OSTATNÍ INFORMACE
20.1. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
20.2. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
20.3. Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací
včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich zadání srozumitelné a jasné, před
podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami
zadání souhlasí a respektuje je.
20.4. Podáním nabídky účastník stvrzuje, že je vázán celým obsahem předložené nabídky, a to po
celou dobu běhu zadávací lhůty.
20.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob.
20.6. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
21. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle
věty první tohoto odstavce.
Písemné žádosti o vysvětlení se zasílají e-mailem, kontaktní osobě pro zadávací řízení Mgr. Michal
Veselý, e-mail: vesely@intenko.cz
Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Zadavatel
uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
22. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky, zadavatel nebude konat prohlídku místa plnění.
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23. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY





Příloha č. 1 – Rámcová dohoda – vzor
Příloha č. 2 – Technická specifikace
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti - vzor
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – seznam referenčních zakázek - vzor

V Hradci Králové dne 7.8.2017

………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
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